
 
 

Comunicado Geral - Nº 014 - 21/05/2019 

ASSUNTO: “INFORMAÇÕES GERAIS” - Educação Infantil ao Ensino Fundamental”  

Para refletir: 

 “Ao procurar conhecer a vontade de Deus em sua própria vida, haverá ocasiões em que você terá de esperar e 

ocasiões em que a resposta virá da noite para o dia. E podemos ser gratos por ambas, porque tanto as portas abertas 

quanto as fechadas são parte do método de Deus para dar-nos orientações em nossa vida”.                Morris Venden 

              Queridos Pais ou Responsáveis,                                                                                                                                                                                                                                                       

Esperamos que este os encontre em paz e com saúde, que Deus continue abençoando a cada família!  

Relembrando algumas informações e acrescentando novos recados da semana. 
 

1. Agradecimento Programação “Dia das Mães”: 

Ainda em tempo, a programação especial em homenagem às mães com o tema: “Mexa-se pela Vida Mamãe!” foi 

uma programação inesquecível! Observar a participação e interação entre mães e filhos foi fantástico. Agradecemos a todas as 

famílias que compareceram ao programa em homenagens as mães. As crianças apresentaram tudo com muita dedicação. Todos 

nos emocionamos com as falas e canções!!! 
 

“Tum, tum, tum, tum, meu coração está batendo, 

Tum, tum, tum, tum, ele bate até mais forte, 

Hoje é um dia especial, 

MAMÃE você é mesmo genial, EU TE AMO”! 
 

Através de lindas canções e uma mensagem especial, todas as mamães e seus familiares puderam aproveitar o momento e refletir 

sobre o grande amor de Deus por nós, seus filhos, representado pelo amor de uma mãe.  
 

Parabéns mamães pelo amor de vocês por seus filhos. Que Deus continue as abençoando nessa nobre missão de amar enquanto 

educa! Mais uma vez: Obrigado a todos pela presença, participação e apoio!!! 
 

2. Passeios Pedagógicos/ Culturais:  
Relembramos aos senhores que no mês de maio ocorrerão os passeios pedagógicos e culturais. Esses passeios trazem uma 
complementação dos conteúdos pedagógicos trabalhados em sala de aula e/ou reforçam a aprendizagem. Sem dúvida, é uma 
oportunidade ímpar para a aprendizagem de seu (sua) filho (a). Os alunos já levaram todas as informações necessárias sobre os 
eventos em um comunicado específico enviado para cada seguimento. 
             FIQUEM ATENTOS AOS DIAS E HORÁRIOS:  
 

 

Datas/ Horário  

 

Turmas 

 

Local 

 

28/05/19 

 Saída - 7h 

 

4º e 5º Anos 

 

Kidzania - SP 

 

29/05/19 

 Saída - 7h 

 

6º ao 9º Ano 

 

Museu da Anatomia Veterinária USP e 

Show da Física - SP 

 

30/05/19 

 Saída - 7h 

 

2.º e 3º Anos 

 

Bicho Mania - Cotia - SP 

 
Obs.: Não teremos aula para os alunos que não aderiram ao passeio. 
 

Nosso objetivo com as excursões pedagógicas, estão vinculadas a ideia que o aluno passa por experiências que irão enriquecer o 
seu currículo escolar e ainda ampliar seu olhar sobre o mundo que o cerca. Fora do ambiente da família ou da escola, o aluno, 
durante uma viagem pedagógica, desenvolve responsabilidade, exercita a socialização, a participação e a liderança, busca soluções 
para problemas e é estimulado a fazer uma análise crítica daquilo que observa, sendo que está observação se faz por meio de 
estudos anteriormente orientados, seja nas disciplinas de exatas quanto, nas de humanas. 
Esse passeio trará uma complementação aos conteúdos pedagógicos trabalhados em sala de aula. Sem dúvida, será uma 

oportunidade ímpar para reforçar a aprendizagem de seu (sua) filho (a). 

3. Mudança no nosso número de telefone: 
Informamos aos senhores que nosso número de telefone mudou. Para entrar em contato conosco ligue para o número: 

 (19) 2085-0185. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. IMPACTO ESPERANÇA 2019: 
ESPERANÇA para a FAMILIA - O caminho para um final feliz! 
Como vai sua família? Se você respondesse com sinceridade a essa pergunta, o que diria? O relacionamento entre marido e mulher, 
entre pais e filhos muitas vezes parece encantador para os que olham de fora, mas só quem vivencia os dramas do cotidiano     
conhece as frustrações, as feridas e os traumas sofridos dentro de uma casa que deveria ser um lugar de paz. 
Se você precisa superar uma crise familiar ou conduzir sua família à excelência nos relacionamentos, este livro vai ajudar você a 
alcançar o que deseja. O criador da família é quem pode restaurá-la ao plano original de real felicidade. Diante das dificuldades, não 
desanime! Em Deus, há esperança para todas as famílias, inclusive a sua. O livro “Esperança para a Família”, que enviaremos para 
vocês através de nossos alunos pode ser o primeiro passo no caminho para o desenvolvimento de uma família feliz. Nossa 
orientação é que depois de lê-lo você presenteie alguém que também poderá ser beneficiado com essa leitura. Se necessário, nos 
procure que poderemos lhe ajudar com mais livros para você presentear alguém. 
 

5. Jogos da “AMIZADE” 21/05/2019: 
Chegou e será amanhã, dia 21/05 a nossa Olimpíada mais conhecida como: “JOGOS DA AMIZADE” que acontecerá no CTA (Centro 

de Treinamento Adventista) na cidade de Araçoiaba da Serra. São várias modalidades, e os alunos selecionados já receberam 

comunicados com informações e orientações especificas para que tenhamos um excelente programa. Como já dissemos, são várias 

modalidades: tênis de mesa, natação, atletismo (salto em distância, velocidade, resistência), voleibol e queimada. Contamos com 

seu apoio e incentivo para que seu (sua) filho (a) participe desse evento e saia campeão... 

 

Como já é de conhecimento de todos os alunos: 

A Cerimônia de abertura acontecerá no Auditório principal.  

Cada aluno receberá uma pulseira de identificação e deverá permanecer com ela ao longo de todo o evento. 

Não será permitido levar/ ou usar instrumentos musicais como buzinas, trompetes, cornetas, tambor ou qualquer outro material 

sonoro.  

Não será permitida a entrada de pais, amigos e outros no local para bom andamento do evento. 
 

O que levar?... Isso é importante!!! 
 

Materiais de higiene e uso pessoal, protetor solar, boné e etc.. E não se esqueça de usar roupas esportivas/agasalho e calçados 

adequados para atividades físicas. Deverão levar o RG e Cartão do Plano de Saúde. Levar também uma mochila com 

identificação/nome contendo materiais necessários para o dia. Obs.: Cada aluno deverá cuidar dos seus pertences, portanto: 

Não nos responsabilizaremos por objetos perdidos: máquina fotográfica, celular, carteiras, dinheiro, roupas, blusas e outros 

pertences. Cada aluno é responsável pelo que é seu. 

O horário de saída do Colégio será às 6h do dia 21/05/2019 rumo ao CTA, onde participaremos da abertura dos “JOGOS DA 

AMIZADE” e almoçaremos, contudo, precisamos que os alunos inscritos estejam no Colégio as 5h30. O retorno ao fim dos 

Jogos da Amizade está previsto para as 20h do dia 21/05/2019, no Colégio.  

Façam planos para esperarem a chegada de seus campeões!!! 

Campeões...  Não se atrasem! “Vocês não poderão ficar para trás”. 

Contamos com todos para um grande e agradável “JOGOS DA AMIZADE 2019”. 
 

6. Pais Conectados, Filhos Abençoados: 
A palavra de Deus, por milênios, tem sido a maior fonte de sabedoria e o meio escolhido por Ele para se comunicar conosco. Como 

a Bíblia foi escrita? Como ela chegou até nós? É ela digna de confiança? O que a Bíblia diz sobre ela mesma? O que as escrituras 

têm a dizer sobre o meu passado, presente e futuro? 

Convidamos todos os pais para participarem do nosso grupo de estudos da Bíblia que está sendo dirigido pelo Pastor Gustavo 

Silveira todas as quintas-feiras às 7h15 e as 17h no Colégio Adventista de Indaiatuba. Por gentileza, confirme seu horário através 

do e-mail gustavo.silveira@ucb.org.br. Se esses horários não atendem sua necessidade, entre em contato através do e-mail do 

Pastor para adequarmos um horário que lhe possibilite participar. 
 

Lembramos que o curso é gratuito e aberto a todos, inclusive amigos, parentes, vizinhos, etc. Este grupo tem como objetivo estudar 

e aprender a entender a Palavra de Deus, lembrando que o nosso compromisso não é falar de religião em respeito à diversidade 

que temos em nosso Colégio. Nosso primeiro encontro já aconteceu, e foi uma benção. Se você não pode comparecer, venha no 

próximo, será um grande prazer recebê-los! 
 

7. Uniforme: 
Relembramos que o uso do uniforme é obrigatório: calça/bermuda, camiseta e Blusão. Temos percebido que alguns alunos ainda 
estão sem o uniforme completo.  
O tênis fica a critério da família, contudo, cuidado com os tênis de rodinha, eles oferecem grande risco para nossas crianças. Por 

motivos de segurança não aceitaremos alunos de sandálias, chinelos, tênis com rodinha ou “crocs”. 

Informamos que não serão permitidos uniformes descaracterizados ou customizados. Ex: barra da calça aberta ou cortada, ausência 
da faixa lateral, com o bordado desfeito, camiseta curta (barriga exposta), etc.  
É importante que o nome do aluno esteja bordado no uniforme, ou escrito com caneta de tecido (tipo Acrilex), na parte interna da 
blusa de frio. O Colégio não se responsabilizará por perdas ou extravios.  
Os alunos que ainda não providenciaram a compra, deverão fazê-la com urgência. Cada ausência de uniforme, gerará uma 
ocorrência disciplinar. 
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8. Atendimento ao público:  
 

Secretaria  

Tesouraria 
 

Orientação Educacional/ Coordenação Pedagógica - Ed. Infantil e Fundamental I 7h30 às 17h 

Coordenação Pedagógica/ Orientação Educacional - Fundamental II  

 

Para melhor atendê-los, solicitamos o agendamento prévio de horário, com o setor desejado. 

Segue abaixo, e-mail do Corpo Administrativo do Colégio e Setores, para um possível contato. 

NOME FUNÇÃO E-MAIL 

Daniel Dantas Diretor Escolar indaiatuba.dir@ucb.org.br 

Joel Claudino Administrador Financeiro indaiatuba.tes@ucb.org.br 

Katia Lagini Coordenadora/Orientadora - Ed. Infantil ao Fundamental I  indaiatuba.sup@ucb.org.br 

Jael Aguilar  Orientadora Educacional - Fundamental I Indaiatuba.ori1@ucb.org.br 

Beatriz Ferrari Coordenadora Pedagógica/Orientadora - Fundamental II  indaiatuba.sup2@ucb.org.br 

Paula Ferrari  Secretária Escolar indaiatuba.sec@ucb.org.br 

Michelle Rozzin Setor de Recepção  indaiatuba.rcp@ucb.org.br 

Junior Ferrari Setor de Coordenação Disciplinar  Indaiatuba.disc@ucb.org.br 

Alan Lacet Setor de Informática - TE indaiatuba.inf@ucb.org.br 
 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INDAIATUBA, UM COLÉGIO SEMPRE A SUA DISPOSIÇÃO!!! 

Nunca leve dúvidas para casa. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  

Somos extremamente gratos e muito honrados, por você confiar a nós: Colégio Adventista de Indaiatuba, o processo educacional 

de seu (sua) filho (a). Isso nos motiva a fazer uma Educação que vai Além do Ensino! 

 

Desejamos a todos uma feliz semana! 

 

Daniel Dantas  

Diretor Escolar 

E Equipe Administrativa do CAInd 2019 
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